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Cd - Groter dan ons hartFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

Pr. Gij die geroepen hebt "licht" en het licht werd geboren, 

 en het was goed het werd avond en morgen, tot op vandaag. 
 

K. Gij die geroepen hebt "o mens" en wij werden geboren, 

    Gij die mijn leven zo geleid hebt 

    tot hiertoe dat ik nog leef. 
 

A:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart 

    die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 

K.  Gij die liefde zijt, diep als de zee, 

    flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 

    laat niet verloren gaan één mensenkind. 

    Gij die geen naam vergeet, 

    geen mens veracht, laat niet de dood 

    die alles scheidt en leeg maakt, 

    laat niet de tweede dood over ons komen. 
 

A.  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart 

    die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 

Pr.  Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, 

    wees hun toekomst ongezien. 
 

K.  Voor mensen die van U verlaten zijn, 

    voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

    voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
 

Pr. Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, 

 vreemden, wees niet niemand. 
 

K.  Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 

    dat zij staande blijven in ons midden. 
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A.  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 

    die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 

Pr.  Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, 
 

K.  Gij die vreugde schept in mensen,  

    Gij die het woord tot ons gesproken hebt  

    dat onze ziel vervult. 
 

Pr  Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
 

K.  doe ons opengaan voor het visioen van vrede,  

    dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 

A.  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 

    die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 

K.  Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 

    Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld 

   mensen gemarteld worden, kinderen gedood; 

    dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
 

    Zoals een hert reikhalst naar levend water,  

    doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, 

    nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 

    in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
 

Pr.  Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 

A.  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 

    die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
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Woord van welkom 

 De genade van onze Heer Jezus Christus 

 de liefde van God en de gemeenschap 

 van de heilige Geest zij met u allen. 
 

Palmzondag 

Dea Er klinkt hosannageroep in de verte. 

 Het galmt door kleine straatjes. 

 Mensen spitsen hun oren. 

 Jongelui en kinderen 

 rennen in de richting van het geluid. 

 Kinderen en jongeren zijn er altijd 

 als eersten bij, als er iets te beleven valt. 

 Het geroep zwelt aan: 

 Hosanna in den hoge, hoera, hij leve lang! 
 

 Maar zijn ze nu helemaal gek geworden? 

 Takken worden van de bomen gerukt 

 om er mee te zwaaien. 

 Er wordt gejuicht en gezongen 

 Zoveel  mensen op de been. 

 voor wie komen ze eigenlijk? 
 

 Er is blijkbaar iets nieuws aan het beginnen. 

 Er is een koning in aantocht, 

 weg met alle bezetters! 

 Het komt allemaal weer goed 

 Er breekt weer een tijd aan van vrede en opbouw, 

 een tijd van nieuwe kansen. 

 Maar, mensen, hou je wel kalm, 
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 want de bezetters houden alles in de gaten! 

 Kijk, veel mensen trekken nu hun jas uit 

 en spreiden die uit op de grond. 
  

 De nieuwe koning rijdt er op een ezel overheen. 

 Een koning niet op een paard, maar op een ezel? 

 Verliezen we niet de werkelijkheid uit het oog? 

 En toch horen we het volk schreeuwen: 

 laten we hem kronen. 
 

 Het is een gedrang van jewelste 

 en mensen trappen op elkaars tenen. 

 Zij proberen Jezus een hand te geven, 

 of willen hem alleen aanraken. 

 Anderen houden hun kinderen omhoog 

 opdat Hij ze zou zegenen. 

 Handen, vele handen schudt Hij 

 Fijn je te ontmoeten, fijn dat je er bent. 
 

 Het lijkt wel op een verkiezingscampagne, 

 om heel veel stemmen te winnen. 

 Moet je zien: op een ezel, een stomme ezel. 

 Daarmee verlies je toch veel stemmen? 

 Maar kijk intussen maar 

 naar de gezichten van de mensen: 

 al die hoop, al die eerbied, al dat ontzag. 
  

 Het is een groot feest, 

 want wat hier groeit aan hoop en liefde 

 is merkbaar, is heel zichtbaar 

 En dat voelt goed, geeft weer lucht, 
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 want we komen eindelijk weer thuis 

 bij onze hemelse Vader. 
  

 Een deze ongehoorde boodschap 

 vraagt ook om onze bevestiging. 

 Mensen lachen en juichen. 

 hebben plezier, en zwaaien met palmen. 

 Niet voor niets noemen wij 

 deze bijzondere zondag Palmzondag! 
 

Palmwijding 

 Laat ons bidden. 

 Almachtige eeuwige God, 

 heilig met uw zegen deze palmtakken, 

 waarmee Christus willen toejuichen. 

 Geef dat wij Hem als koning op zijn weg begeleiden 

 door hem ook mogen komen tot het hemelse Jeruzalem 

 Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Evangelie volgens Matteüs 21:1-11 

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijf-

berg bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus twee leer-

lingen uit met de opdracht: gaat naar het dorp daar voor u en 

het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met 

een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand u 

een aanmerking maakt, zegt dan: de Heer heeft ze nodig, maar 

zal ze spoedig terugsturen.’ Dit gebeurde, opdat in vervulling 

zou gaan het woord van de profeet: ‘Zegt aan de dochter van 

Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op 

een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier’. 
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De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had 

opgedragen; zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er 

hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Zeer velen uit het 

volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de 

weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden ge-

sneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: ‘Hosanna 

Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren! 

Hosanna in den hoge!’ Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte 

de hele stad in beroering en men vroeg: ‘Wie is dat?’ Het volk 

antwoordde: ‘Dit is de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea.’ 
 

Cd: He shall feed his Flock 

He shall feed His flock like a shepherd 

and He shall gather the lambs with His arm 

and carry them in His bosom, 

and gently lead those that are with young. 

Come unto Him, all ye that labour, 

come unto Him, ye that are heavy laden  

and He will give you rest.  

Take His yoke upon you and learn of Him 

for He is meek and lowly of heart 

and ye shall find rest unto your souls. 
 

Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren 

vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

Komt tot Hem, allen, die vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust geven; 

neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig 

van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. 
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Lezing uit Jesaja 50:4-7 

God de Heer heeft de gave van het woord geschonken. Ik 

versta het de ontmoedigden moed in te spreken. Elke morgen 

spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij 

en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij 

gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. 
 

Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij 

de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van 

wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij 

helpen; daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier 

vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. 

  Wij danken de Heer voor zijn Woord. 
 

Cd – Psalm 42 -  Zoals een hert reikhalst naar leven water 
 

refr. Zoals eens hert reikhalst naar levend water 

 zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar u toe. 

 Ik dorst naar God, de levende God. 
 

1. Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God. 

Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht 

en altijd weer hoor ik ze zeggen: 

‘Waar blijft nu je God?’ 
 

2. God, geef mij vandaag en iedere dag 

een teken van liefde, dan zal ik voor u zingen 

tot diep in de nacht, zolang ik besta, 

een lied voor de God  van mijn leven. 
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3. Maar waarom zo moedeloos, 

waarom opstandig? 

Ik zal wachten op God 

en eens zal ik Hem danken; 

Gij zijt mijn lijfsbehoud. 

Gij zijt mijn God. 
 

Lezing van Paulus aan de Filippenzen 2:6-11 

Broeders en zusters, Hij die bestond in goddelijke majesteit 

heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: 

Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf 

aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als 

mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoor-

zaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God 

hem hoogverheven en Hem de naam verleend die boven alle 

namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder een 

knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en 

iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus 

Christus is de Heer.  

 Wij danken voor het Woord van de Heer 
 

Cd: - Psalm 103 – Barmhartige Heer, genadige God.Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

refr. Barmhartige Heer, genadige God. 
 

1. Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

 dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
 

2. Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

 zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 
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3. Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

 dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
 

4. Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

 zij bloeien als bloemen in het open veld. 

 Dan waait de wind, en zij zijn verdwenen. 
 

5. Maar duren zal de liefde van God 

 voor allen die zijn verbond bewaren, 

 zijn woord behartigen en het volbrengen. 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis - gebeden 

 Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet 

 willen vastklampen aan de gelijkheid met God. 

 Hij heeft zichzelf ontledigd, 

 en het bestaan van een slaaf op zich genomen 

 Hij is aan de mensen gelijk geworden. 

 En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd 

 door gehoorzaam te worden tot de dood, 

 tot de dood aan het kruis. 

 Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, 

 tot de dood aan het kruis. 

 Daarom heeft God Hem hoog verheven, 

 en Hem de naam verleend die boven alle namen is. 

 Opdat bij het noemen van zijn naam 

 iedere knie zich zou buigen, 

 in de hemel, op aarde en onder de aarde. 

 En opdat iedere tong zou belijden, 
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 tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer. 

Acclamatie – Voorbede – gezongen -  Heer, ontferm U (3x) (Dea) 
 

Collecte 

Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 

collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken van 

uw bijdrage. Alle informatie over de digitale collecte en de 

Vastenactie vindt u in de bijlage bij uw boekje of op de diverse 

websites. 

 

Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed 
 

Pr. De Heer zal bij u zijn. 

A. De Heer zal u bewaren. 

Pr. Verheft uw hart 

A, Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. Brengen wij dan aan de Heer onze God. 

A Hij is onze dankbaarheid waardig, 
 

Pr. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 

uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U 

danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij die zelf 

onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig wa-

ren; Hij die geen kwaad bedreven had, liet zich veroordelen 

omwille van de zondaars. Zijn dood heeft onze zonden uitge-

wist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom met alle 

engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw 

troon, loven en aanbidden wij U, met de woorden: 
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HEILIG, HEILIG, HEILIG- gebeden 
 

 Heilig, heilig, heilig de Heer, 

 de God der hemelse machten. 

 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, 

 Hosanna in den hoge. 

 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, 

 Hosanna in den hoge 

Eucharistisch gebed - 5 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 

ons tot leven geroepen; Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 

Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 

wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw 

helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met 

ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn 

trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om 

Hem. God onze Vader, wij vragen U: Zend over dit brood en 

deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 

Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus 

Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de 

zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was 

uitgegaan, en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn 

handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 

almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken, en 

aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 'Neemt en eet 

hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 

wordt'. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. 

Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 

leerlingen, en zei: 'Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit 

is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 

vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken'.  

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 

 en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 

van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 

deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 

wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 

Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk 

ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van 

uw Geest, en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze Geest 

bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar, en 

leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
 

Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan Jozef en 

Johannes, onze bisschoppen, en aan allen die Gij als herder in uw 

kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die 

een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die 

door de dood van ons zijn heengegaan. Samen ook met heel uw 

volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de 
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heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al 

uw heiligen, in het bijzonder de zalige Titus Brandsma, de heilige 

Anna, de heilige Urbanus, de heilige Augustinus, en Jezus als 

onze Goede Herder en met de kracht van uw heilige Geest, de 

beschermers van onze Amstelveense geloofsgemeenschappen. 

Samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben 

gesteld. vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid, en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 

onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 

geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid 

van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader - gebeden 
 

Vredeswens - gezongen 

Ik wens je vrede van God (3x) 

Ik wens je vrede, vrede. Vrede van de Heer. 
 

Lam Gods - gebeden 

 Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, 

 Ontferm u over ons. (2x) 

 Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, 

 Geef ons uw vrede. 
 

Communie 
 

Cd: Ave Maria - Bach Gounod 
 

Slotgebed - mededelingen 
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Lied: Zending en zegen (GvL 344)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

Pr. De Levende zegene en behoede U. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 

 en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

 en geve u vrede. 

 Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons uw aangezicht 

 en wees ons genadig 

 Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons uw aangezicht 

 en geef ons vrede. 

Pr. De almachtige en barmhartige God 

 moge u zegenen en bewaren, 

 in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen 
 

 

Cd: I Know that my Redeemer liveth – Job 19:25-26 en 1 Kor.15:20 

I know that my Redeemer liveth, 

and that He shall stand 

at the latter day upon the earth. 

And though worms destroy this body, 

yet in my flesh shall I see God. 

For now is Christ risen from the dead, 

the first fruits of them that sleep. 
 

 Maar ik weet: mijn Verlosser leeft 

 en ten laatste zal hij op het stof optreden. 

 Nadat mijn huid aldus geschonden is, 
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 zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. 

 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, 

 als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

-  -  -  -  -  - 

VOLGENDE UITZENDING OP  RTV AMSTELVEEN 

OP ZONDAG 12 APRIL OM 10.30 UUR 

UIT DE LOCATIE AUGUSTINUSKERK 

 

Houdt u echter wel rekening met mutaties in de locatie of organisatie  

gezien de snel opvolgende ontwikkelingen van het moment. De websites 

van RTVA en de parochie vermelden zoveel mogelijk de laatste informatie. 

  


